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 وجه :ت

سایت اگر این فایل به صورت رایگان به دست شما رسیده ، لطفا از طریق وب
IRANMOSAHEBE.IR  و یا از دایرکت پیجiranmosahebe  نسبت به خرید آن

 اقدام نمایید.

 نیست و شرعا حرام است. صاحب اثراز طرف  گونه رضایتیدر غیر اینصورت هیچ

 جواب این سوال دست خودتونه. .قرآن کریم رو باز کن و قرائت کن -1

 یات دستآرعایت موازین و احترامات واجب است : اگر وضو ندارید به 

 ...نزنید و

 .رو کامل بگین هللو بسم ا هللحتما یادتون باشه اعوذ با

 تجربه یکی از دوستان:

 برای من سوره یوسف افتاد که آیه هایی که خیلی سخت بود و نخونده بودم

غلط خوندم ولی زیاد مشکلی نیست فقط گفت تقویت کن روخوانیت  التقریبا ک
 .خوب باشه

 جواب این سوال دست خودتونه.آخرین بار کی نماز خوندی؟  -2

 اوقات شرعی شهر خودت رو بلد باش.نکته : 

جواب این  نماز جماعت کدوم مسجد میخونی و امام جماعت چه کسی بود؟ -3
 سوال دست خودتونه.

جواب این سوال  نماز جمعه کدوم مسجد میخونی و امام جمعه چه کسی بود؟ -4
 دست خودتونه.



 

2 
 

 IRANMOSAHEBE.IR –ایران مصاحبه 

جواب این سوال  ها درمورد چی بود؟خطبه ؟خوندینماز جمعه آخرین بار کی  -5
 دست خودتونه.

اسالمی یعنی  بنابر ادله و شواهد دینی، تشکیل حکومتولی فقیه کیست؟  -6
حکومت باید  حکومتی که بر مبنای احکام خداوندی باشد الزم است؛ در رأس این

و دارای  کسی قرار بگیرد که در فهم احکام الهی صاحب نظر و متخصص بوده
 به این انسانامتیازاتی باشد که بتواند مشکالت جامعه را حل و فصل کند؛ 

 .ولی فقیه می گویند

 نیابت عامه آن است که امام)ع(ضابطهای کلی بهنائب چه شخصی است؟  -7
 دست دهد،تا در هر عصر،فرد شاخصی که آن ضابطه، از همه جهت و در همه ابعاد
 بر او صدق میکند، نایب امام شناخته شود به نیابت از امام در امر دین و دنیا ولی

 .جامعه باشد

راهنمایی :  آخرین راهپیمایی که رفتی کی بود و مسیرش از کجا تا کجا بود؟ -8
آبان بود که حضوری برگزار  13راهپیمایی  1400سال مربوط به  هاراهپیمایی آخرین

قبل به صورت مجازی برگزار شد و  که)به خاطر کرونا( روز قدس بود شود قبل از اون
 که به صورت حضوری برگزار شد.بود  1399بهمن سال  22راهپیمایی هم  از اون

 

  ت روزه کدام است؟المبط -9

 خوردن و آشامیدن 
 جماع 
 استمناء 
 دروغ بستن به خدا و پیغمبرت  
 رساندن غبار غلیظ به حلق 



 

3 
 

 IRANMOSAHEBE.IR –ایران مصاحبه 

 فرو بردن سر در آب 
 باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس 
 اماله کردن 
 قی کردن 

 جواب این سوال دست خودتونه. میکنی؟اوقات فراغت چه  -10

چه نوع کتابایی  ، گفت: گفتم فقط کتاب میخونمتجربه یکی از دوستان: 
 میخونی؟

است  نمازی نماز جمعهنماز جمعه به جای کدام نماز خوانده میشود؟  -11
 .کنندبرگزار می نماز ظهر ، اول ظهر و به جایجمعه هر مسلمانان که

 امام حسن مجتبی)ع( کریم اهل بیت لقب کدام امام است؟ -12

 جواب این سوال دست خودتونه. خدمت سربازی کجا بودی؟ -13

اگه بودی مدت فعالیت ، نوع فعالیت ، رئیس حوزه  عضو بسیج هستی؟ -14
 .پایگاه بسیجتون رو هم میپرسه بسیجتون و اسم

 .اگه بسیجی هستی مدارک ببر خیلی بهش اهمیت میدن

 رو هم بلد باشین. اسم رئیس پایگاه محلتون

 جواب این سوال دست خودتونه. سفر خارجی رفتی؟ -15

 جواب این سوال دست خودتونه. کار سیاسی کردی؟ -16

دًا  ذکر تشهد رو بگو؟ -18 َاشَهُد َاْن اَل ِالَه ِاالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشریَک َلُه، َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ
دٍ َعْبُدُه َو َرُسوُلُه،  ٍد َو آِل ُمَحمَّ  َالّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

َی اْلَعِظیِم َو ِبَحْمِدهِ ذکر رکوع رو بگو؟  -19  ُسْبَحاَن َربِّ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B8%D9%87%D8%B1
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، َو ال إلَه إاّل اهلُل، َو اهللُ ذکر تسبیحات اربعه رو بگو؟  -20  ُسْبحاَن اهلِل، َو اْلَحْمُد هلِلِ
ْکَبرُ   أ

ذکری که در رکعت آخر نماز در حالت قیام گفته میشه چیه؟ اگر گفتن : 
 هست.منظورشون تسبیحات اربعه 

زمانی که امام جماعت در حال گفتن حمد و توی نماز جماعت چیو نمیخونن؟  -21
 سوره هستند ، کسانی که به ایشان اقتدا کردند نباید چیزی بخوانند.

نماز جمعه دو رکعته و دو قنوت مستحبی نماز جمعه چطور خوانده میشود؟  -22
یکی در رکعت اول، قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوم، پس از رکوع. خواندن  دارد،

 خطبه، توسط امام جمعه، قبل از نماز، واجب است و ترتیب اعمال در نماز جمعه دو
 رکوع،اینجوریه : تکبیرةاالحرام، حمد و سوره، قنوت، رکوع، دو سجده، حمد و سوره، 

 .قنوت، دو سجده، تشهد و سالم

 23و  21و  19های شبشب های قدر کدام شبهاست و چه دعایی میخوانند؟  -23
 شود.ماه رمضان و دعای جوشن کبیر خوانده می

 راهنمایی :  ؟همصرف کردی یا ن االننظرت درباره ی سیگار و قلیان و این که تا  -24

 :ایاهلل خامنهآیتنظر 

شود، متفاوت حکم با اختالف مراتب ضررى که بر استعمال دخانیات مترتب مى
گردد و به طور کلى استعمال دخانیات اگر به مقدارى باشد که موجب ضرر قابل مى

داند که با شروع آن به این اى براى بدن باشد، جایز نیست و اگر شخص مىمالحظه
 .رسد نیز جایز نیستمرحله مى

ی این تیپ سواالت نظرات رهبری رو براتون نوشتیم. سعی کنید از اونها نکته : تو
 استفاده کنید.
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 تفاوت ولی فقیه با مرجع تقلید؟  -25

 فقاهت درس -سال چهل حدود معمول طور به–مرجع تقلید کسی است که سالها 
ای قدرت فهم و استنباط عمیق از دین و احکام و روایات آن دار  و خوانده

پس از سالها تحصیل علم فقاهت به انتشار رساله عملیه می پردازد و  است.فقیه
وقتی که عده ی زیادی به تقلید از او پرداختند به عنوان مرجع تقلید شناخته می 

شود.اما ولی فقیه کسی است که فقیه است و توانایی فهم عمیق از دین و مبانی 
البته الزم نیست که حتما که -و احکام آن را دارد و گاها نیز مرجع تقلید است

و عالوه بر این دو مقام والیت هم دارد.ولی فقیه سرپرست  -مرجع تقلید باشد
جامعه اسالمی است و حکم او همان حکم امام زمان)عج( است.مراجع عظام تقلید 

فقط دارای دو مقام فقاهت و مرجعیت هستند اما ولی فقیه دارای مقام 
و والیت است.تمام مراجع عظام تقلید نیز  -که الزامی نیست-فقاهت،مرجعیت

همچون مردم عادی در احکام حکومتی باید تابع محض ولی فقیه باشند چون مقام 
 .والیت فوق مقام مرجعیت است

 باید بصورت عملی انجامش بدین.. نماز بخون -26

 قبل از نماز چه مستحباتی رو میشه بجا آورد؟  -27

 دعاهايى همچنين بزند. مسواك آن از قبل و بايستد قبله به رو وضو هنگام در    ♥

 .بخواند شده وارد وضو مستحب و واجب افعال از يك هر در كه
 و كند دست در عقيق انگشترى بپوشد معطرى و سفيد لباس نماز حال در    ♥
 نپوشد سياه جامه
 انتخاب مخصوص فرش يا سجاده و مخصوص لباس مخصوص، جاى نماز براى    ♥

 .كند
 .بايستد امام راست طرف است، مرد اگر و بخواند جماعت به را نماز    ♥
 قبله به رو نيز گفتن اذان موقع بگويد. اقامه و اذان يوميه، نمازهاى از پيش    ♥
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 .باشد غسل يا و وضو با و بايستد
 هم قلب است مستحب ايستد،مى قبله به رو بدن و صورت با كه همانگونه    ♥

 .باشد جهمتو قبله سمت به

  نحوه ی اتصال به نماز جماعت؟ -28

  اگر در رکعت اول تا رکوع امام رسیدید تکبیره االحرام گفته و نماز را با امام
 .تمام می کنید

  اگر در رکعت دوم در حال حمد و سوره امام یا در رکوع اقتدا کردید همراه
نیم خیز بنشینید و همراه  ، امام به رکوع و سجده بروید و در حال تشهد امام

را  سوره امام بلند شوید ، امام تسبیحات می خواند و شما آهسته حمد و
و با امام به رکوع و سجده بروید و شما تشهد می خوانید و بلند  خوانیدمی

می شوید تسبیحات را یک مرتبه گفته و همراه امام به رکوع و سجده می 
ی توانید قصد فرادا کرده بلند شوید و روید ، امام تشهد می خواند و شما م

 رکعت بعد را خودتان بخوانید .
  اگر در رکعت دوم که حمد و سوره می خوانید پس از تمام شدن حمد ، امام

به رکوع رفته باشد خواندن سوره برای شما واجب نیست و در رکوع به امام 
 .ملحق شوید

  اگر در رکعت سوم امام رسیدید صبر کنید تا امام به رکوع برود و در رکوع
اقتدا کنید و به رکوع بروید و سپس به سجده برویدو در رکعت بعد حمد و 

سوره و ادامه نماز و قبل از سالم امام، برخیزید و دو رکعت دیگر را فرادا 
 .بخوانید

 در تشهد نیم خیز و قبل از  اگر در رکعت چهارم رسیدید در رکوع اقتدا کرده
 .سالم نیت فرادا می کنید و بقیه نماز را خودتان بخوانید
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)هدف از این سوال اینه که شما ضرورت رهبری رو  نظرت در مورد رهبری چیه؟ -29
 اصول كه است برخوردار مهمی جایگاه و اهمیت از اسالم در رهبری (.توضیح بدین

 جامعه مدیریت و رهبری امر بر اسالم دین. دارد وجود آن برای خاصی هایویژگی و
 امور تمام در اجتماع رهبر را اولواالمر و امامان و پیامبران و دارد زیادی تاكید

 به اسالم توجه بر بارز دلیل نیز اسالمی زمامداری یافتن فعلیت. است كرده معرفی
 مردم نیاز از حكایت كه است حكمتی مسئله، این. باشدمی رهبری و والیت امر

 تضمین صلح و نظم و شود جلوگیری مرج و هرج از تا كندمی زمامداری به جامعه
 آینده برای هم و پرداخته گذشته به هم رهبری، و امامت مورد در كریم، قرآن. گردد

 هر. است نموده بیان را مسئله این اهمیت و ضرورت و كرده ارائه را احكامی نیز
 جامعه اما اند،بسته بر جهان از رخت( ص)اكرم پیامبر و اسالم صدر بزرگان چند

 و زمامداری به نیاز نیز، صورت این در. دهدمی ادامه خود حیات به همچنان
 .شودمی احساس كامالً  جامعه سیاسی مدیریت

مهم ترین تعهد و پیمانی که در جمهوری وظیفه ما در برابر رهبری چیه؟  -30
مردم بسته شده، عهدی است که در قالب قانون اسالمی میان حاکم اسالمی با 

این قانون خود جامع نکاتی  اساسی منعقد و به تصویب عمومی رسیده است، 
است که وظایف متقابل دولت و ملت را به روشنی تبیین نموده است. طبعًا التزام 

و پیروی از قانون اساسی به عنوان یک پیمان و تعهد عمومی، مهم ترین وظیفه 
 .که مردم در برابر حاکم اسالمی بر عهده خواهند داشت ای است

 روزه یعنی انسان براى اطاعت از دستور خدا، از اذان روزه رو تعریف کن. -31
 صبح تا مغرب، از چيزايى كه روزه رو باطل مىكنه خوددارى بكنه.

یکی از شرایط شکسته  ی خواندن نماز به صورت شکسته؟رامسافت شرعی ب -32
فرسخ  8کم شدن نماز مسافر آن است که مسافر تصمیم داشته باشد دست
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فرسخ، مسافت شرعی گفته  8کیلومتر( مسافرت کند. به  45تا  40شرعی)بین 
 .شودمی

فضای مجازی یک فرصت است.جوانان از فضای  نظرت درباره ی فضای مجازی؟ -33
 (یرهبر از سخنان) حق و صبر استفاده کنند. مجازی برای امید آفرینی و توصیه به

برای توصیه به  ،برای توصیه به صبر ،از فضای مجازی استفاده کنید برای کارآفرینی
بصیرت آفرینی، برای توصیه به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکار نماندن برای  ،حق

 )از دیگر سخنان رهبری(مانند اینها. و

 مرجع تقلیدت؟ فتوایاز  العاطی نحوه -34

 شنیدن از خود مجتهد .1
 شنیدن از دو یا یک فرد عادل .2
 شنیدن از یک نفر مورد اطمینان .3
 .دیدن در رساله مجتهد، در صورتی که رساله وی مصون از اشتباه باشد .4

 نکته : ممکنه اسم کتاب مرجع تقلیدتون رو ازتون بپرسن.

 های واجب رو نام ببر.انواع غسل -35

  جنابتغسل. 
 غسل حیض. 
 غسل نفاس. 
 غسل استحاضه. 
  میت غسل مّس. 
 غسل میت. 
 غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب میشود. 

 جواب این سوال دست خودتونه. راهپیمایی و انتخابات شرکت میکنی ؟ -36



 

9 
 

 IRANMOSAHEBE.IR –ایران مصاحبه 

مسیرهای راهپیمایی شهر خودت رو بلد گفتی که راهپیمایی شرکت میکنی ، اگه 
 همچنین ممکنه سوال کنن که آب و هوا اون روز چطور بود.باش.

جواب این سوال دست  سابقه ی فعالیت سیاسی داشتی؟ اگه آره ، بگو. -37
 خودتونه.

 راهنمایی: از نظر بسیاری از امامان و عالمان با خدا رو بگو؟ طراههای ارتبا -38
 مثل : نماز شب ، تالوت قرآن کریم ، راههای زیادی برای ارتباط با خدا وجود داره

 نمازهای یومیه ، ذکر گفتن و... به نظر شما هر کدوم از اینها میتونه بهترین راه
 .باشه؛ پس هر کدوم رو که میدونین به عنوان جواب اعالم کنین

 جواب این سوال دست خودتونه. خودت رو معرفی کن. -39

 سوال دست خودتونه.جواب این . پدر و مادرت رو معرفی کن -40

 جواب این سوال دست خودتونه. .خواهر و برادرات رو معرفی کن -41

 جواب این سوال دست خودتونه. شغل هاشون چی هست؟ -42

 جواب این سوال دست خودتونه.خارج از کشور بودن؟  التا حا -43

 جواب این سوال دست خودتونه. زندانی یا بازداشت شدن؟ التا حا -44

 سوره رو بخون. حمد و -45
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  سوره توحید)اخالص(        سوره حمد

 

 

 

 

  

 

 ذکر سالم رو بخون.  -46

 

 

 

 

 راهنمایی : آخرین انتخاباتی کهانتخابات شرکت کردی؟ آخرین بار کی بود؟  -47
 برگزار شد. خرداد 28ریاست جمهوری بود که در تاریخ  برگزار شد مربوط به انتخابات

 2در تاریخ بود که یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی انتخابات قبلی مربوط به 
 کرسی دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی و همزمان 290برای تعیین  1398اسفند 

 .پنجم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد های دور هور د با نخستین انتخابات میان

 جواب این سوال دست خودتونه.که شرکت کردی کی بود؟  آخرین نماز جمعه -48

رو که انجام دادین یادتون باشه چون ممکنه به  آخرین عبادت جمعی قبل از کرونا
 عنوان سوال انحرافی ازتون بپرسن.
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روی است و و دنباله پیروی در اصل به معنی تقلیدمنظور از تقلید چیه؟  -49
کند. بیان می مرجع تقلید به معنی اجرای حکمی است که شریعت اسالمی در

ها جایز نیست و باید با تحقیق به آن اصول دین شود تقلید درعمومًا گفته می
  اوقات باید از شخص متخصص که بهاغلب  احکام رسید، ولی در

 .گویند تقلید نمودمی مرجع تقلید الشرایط یاجامع مجتهد او

جواب این سوال دست  آخرین نمازی که خوندی کی بود؟ ساعت چند بود؟ -05
 خودتونه.

ای ویژگی: بارزترین ویژگی یعنی  راهنمایی ؟هچی اتیبارزترین ویژگی شخصیت  -51
دور و که در شما وجود داره و اکثر آشناها و همکارهاتون بهش اشاره دارن؛ مثال 

بریاتون شما رو به صداقت میشناسن، بنابراین "صداقت" میشه بارزترین ویژگی 
 شخصیتی شما.

 جواب این سوال دست خودتونه.؟ تا حاال با کسی درگیری داشتی -52

 جواب این سوال دست خودتونه. با کیا قهری؟ -53

جواب این سوال دست  ؟تو یه ماه چند بارشو نماز جمعه شرکت میکنی -54
 خودتونه.

  رفتی نماز جماعت دیدی امام داره تشهد میخونه چطور وصل میشی؟ -55

اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشّهد آخر نماز است، چنانچه بخواهد به 
را با امام بخواند ـ سالم  ثواب جماعت برسد، تکبیر االحرام بگوید و بنشیند و تشّهد

را نگوید ـ صبر کند امام سالم نماز را بگوید، بعد بایستد و بدون آنکه دوباره نيت 
 .را ركعت اول نماز خود حساب كند كند و تكبير بگويد، حمد و سوره را بخواند و آن

 توان به موارد زیر اشاره کرد :از جمله آن میویژگی دوست خوب چیه؟  -56

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 دینداری

با افرادی که  اسالم توصیه می کند که با انسان های دیندار دوستی کنیم؛ یعنی
تعهد دینی اخالقی و الهی دارند، زیرا دوست متدین و دیندار موجب شرافت به 

 سعادت و عزت دو دنیاست.

آیا شخصی که با خدا تعهدی ندارد با دوست خود خواهد داشت و آیا فردی که 
و دستورات خداوند نباشد پایبند به تعهدات نسبت به  پایبند به اجرای فرامین

 دوست خود خواهد بود؟

پیامبر اکرم)ص( فرمودند: همنشین با متدینین و دینداران شرف دنیا و آخرت است 
ما انسان ها همواره باید با افراد دیندار و آگاه نشست و برخاست کنیم و اگر این 

نکردیم تنها بودن بهتر و مطمئن تر  گونه افراد را برای دوستی و معاشرت پیدا
 خواهد بود.

  اعتماد استیک دوست خوب قابل

ترین اسرارتان را با ترین و تاریکدوستان خوب کسانی هستند که بتوانید عمیق
اعتماد کامل با آنها در میان بگذارید. آنها باز هم به خاطر شنیدن این اسرار 

داری کامل محافظت تان با امانتکنند و از اطالعات شخصیتان نمیقضاوت
تان را به کسان دیگر کنند. وقتی مطمئن باشید آنها هرگز اطالعات محرمانهمی

 توانید اسرارتان را به آنها بگویید.گویند، با خیال راحت مینمی

 از ویژگی های دوست خوب درک کردن افراد است

می کند ما را  دوست واقعی کسی است که به حرفهای ما گوش می کند و سعی
وقتی چیزی را نمی فهمد یا درک نمی کند درباره آن  دوست خوب درک کند. یک

 موضوع سئوال می کند تا موضوع را کامال" متوجه شود.

 های یک دوست خوب می باشدصداقت از ویژگی
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یک دوست خوب همیشه صادق است و واقعیت را می گوید حتی اگر حرفش آزار 
وب برای اینکه شما احساس بهتری داشته باشید به دهنده باشد. یک دوست خ

شما دروغ نمی گوید در عوض حقیقت را می گوید و شما را نصیحت می کند. مثال 
"اگر لباسی مناسب شما نیست یک دوست خوب با مهربانی می گوید:" این لباس 

 خیلی خوب نیست، من فکر می کنم این یکی بهتر است."

 .ه نام ببرچند تا مرجع تقلید زند -57

  ایسید علی خامنهآیت اهلل 

  محمدحسین نجفیآیت اهلل 

  حسین مظاهریآیت اهلل 

  ناصر مکارم شیرازیآیت اهلل 

  اهلل صافی گلپایگانیلطفآیت اهلل 

 شش تا )در هر رکعت دوتا( نماز مغرب چند تا سجده داره؟ -58

 کنیم؟یت فقیه پیروی میالچطور از و  -59

 اگر ما به دستورات دینی و اسالمی و شرعی خود عمل نماییم از والیت فقیه -1
 که جایگاه و ارزش آن به خاطر عمل به همین دفاع کرده ایم، والیت فقیهی

 . دستورات اسالم و پاسبانی از آن است
 اگر امروز به اصول اولیه انقالب و اهداف بنیانگذاران آن که خود را حامی -2

 .پابرهنه ها دانسته و می دانند وفادار ماندیم ، دفاع از والیت فقیه کرده ایم
 پارتی بازی نکردیم تا -درهر مقامی که هستیم هر جا و -امروز اگردر کارهایمان -3

 . اقشار ضعیف به نظام بدبین شوند، از والیت فقیه پاسداری کرده ایم
 امروز اگر از بیت المال استفاده شخصی نکردیم تا قبح آن ریخته شود ،از والیت -4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 .فقیه دفاع کرده ایم
 به مردم ندادیم به امروز اگر آمارهای کاذب و غیر واقعی و وعده های دروغ -5

  .والیت فقیه خدمت کرده ایم

؛ خب مجلس خبر گان رو کی مجلس خبرگان رهبر رو کی انتخاب میکنه؟  -60
مدت هر دورٔه این مجلس که اعضای آن به   انتخاب میکنه؟ واسه چند سال؟

و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم، از بین نامزدهایی که به  انتخابات وسیلهٔ 
گردند، انتخاب می، اندصورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر تأیید شده

 .باشدهشت سال می

 ایغالمحسین محسنی اژه رییس قوه قضاییه کیه؟ -61

 نماز ظهر و عصر چه نمازایی رو در حالت سکوت میخونی؟ -62

 یا همه دقت کنین ممکنه ازتون بخوان قسمت) نمازهای واجب چیا هستن؟ -63
 .(به صورت عملی براشون اجرا کنین نماز رو

 .اول: نمازهای روزانه
 .دوم: نماز آیات

 .سوم: نماز میت
 .چهارم: نماز طواف واجب خانه کعبه

 .پنجم: نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجبه
 .ششم: نمازی که بخاطر اجاره و نذر و قسم و عهد واجب میشه

 اصول و فروع دین رو نام ببر. -64

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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تو غسل ارتماسی باید آب تو یک لحظه، تمام . غسل ارتماسی رو توضیح بده -65

باید به نیت غسل ارتماسی تو یه آب زیادی مثل استخر فرو  بدن رو بگیره. پس
 .بریم

 تیمم کن. -66

 .نیت کردن. 1
 .زدن کف دو دست بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است .2
کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی  .3

 .روید تا ابروها و باالی بینیسر می
تمام پشت دست راست و کشیدن کف دست کشیدن کف دست چپ بر  .4

 .راست بر تمام پشت دست چپ
و بنابر احتیاط واجب زدن بار دیگر دستها به زمین و سپس کشیدن کف  .5

دست چپ بر پشت دست راست و کشیدن کف دست راست بر پشت دست 
 .چپ

دوتا)یکی تو رکعت دوم و دیگری در رکعت داخل نماز عشا چند تا تشهد داریم؟  -67
 چهارم(
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 مبطالت نماز رو نام ببر. -68

 از بين رفتن يكى از شروط  .1
 . باطل شدن وضو يا غسل عمدا يا سهوا .2
 .گذاشتن دست ها روى هم عمدا با قصد اينكه جزء نماز است .3
 .عمدًا بعد از حمد« آمين » گفتن  .4
 ) برگرداندن عمدى تمام بدن به پشت سر ) روى برگرداندن از قبله .5
 .حرف زدن عمدى .6
 .(خنديدن عمدى ) قهقهه كردن .7
 . براى امور دنيا با صداى بلند عمدا گريه كردن .8
 .كار زيادى كه صورت نماز را به هم بزند .9
 .خوردن و آشاميدن در بين نماز .10
 .شك در ركعت هاى نماز دو يا سه ركعتى .11
 .كم و زياد كردن ُركن نماز عمدًا يا سهواً  .12

، نمازهای چهار ركعتی را سفر بايد در انسانیکم راجع به نماز مسافر بگو؟  -69
آن كه مسافرتش )رفت و برگشت( از هشت  شرط شكسته( بخواند به)عترک  دو

 .كيلومتر است كمتر نباشد 45فرسخ شرعی كه حدود 

 روزه مسافر چجوریه؟  -70

 مسافری که باید نمازش را شکسته بخواند، چنانچه قبل -1
 از ظهر از شهر خارج شده باشد، بعد از حد ترخص باید روزه اش را نیز افطار نماید و
 بعد از ماه مبارک و اتمام سفر آن را قضا کند. اما اگر مسافری در ماه مبارک رمضان،

 بعد از ظهر سفرش را آغاز نماید، دیگر نمیتواند افطار کند، بلکه باید آن روز را
 این رخصت و مجوز مخصوص کسانی است که قبل از زوالهمچنان روزه باشد، زیرا 

 ظهر از موطن خود خارج میشوند. از این رو کسانی که بعد از ظهر از شهر خارج

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B7
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 میشوند، چنانچه قبل از غروب افطار نمایند، عالوه بر قضای آن، باید کفاره آن را
 .نیز بپردازند

 هد ده روز در آنجا بمانداگر مسافری قبل از ظهر به وطن یا محلی که میخوا -2
 رسید، باید آن روز را روزه بگیرد، البته اگر قبل از آن عملی که مبطل روزه است، از

 وی سر نزده باشد. اما اگر قبل از رسیدن به مقصد، کاری که روزه را باطل میکند )از
 قبیل خوردن و آشامیدن و غیره( از او صادر شده باشد، دیگر نمیتواند آن روز را

 .وزه بگیرد، بلکه باید بعد از ماه مبارک، آن را قضا نمایدر
 اگر کسی در شهری پس از رؤیت هالل شوال )شب عید فطر( به شهر دیگری -3

 سفر نماید که در آنجا هالل ماه رؤیت نشده و شب آخر ماه رمضان محسوب
 محسوبمیشود، وی نیز باید مطابق مردم آن دیار، این روزه را روز آخر ماه رمضان 

 .نموده و روزه بگیرد

 حیض ، استحاضه و نفاسغسالیی که خانوما انجام میدن چیه؟  -71

مذهبی  راهنمایی : مراسمات آخرین مراسم مذهبی که شرکت کردی کی بود؟ -72
 ...مثل : ماه محرم ، عید غدیر ، نیمه شعبان ، مراسم احیاء در ماه رمضان و

اگه تو جواب اعتکاف رو بگین ، ممکنه جزئیتاش رو از مسجدی که رفتین و نکته : 
 مسئولش و... ازتون بپرسن.

 راجع به نماز آیات توضیح بده.  -73

 : این نماز رو به چند شکل میشه خوند
 :نوع اول

 بعد از نیت و تکبیره االحرام، حمد و سوره خونده بشه و به رکوع بریم؛ حاال سر
 برمیداریم و دوباره حمد و سوره رو میخونیم و بازم به رکوع بریم واز رکوع 

 همین طور ادامه بدیم تا یه رکعت پنج رکوعی که قبل از هر رکوعی حمد و سوره
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 رو خوندیم، انجام بدیم. بعدش میریم سجده و دوبار سجده میکنیم و بعد
 ه رو به جابرای رکعت دوم ، دوباره همون کارا رو تکرار میکنیم و دو سجد

 .میاریم و بعد از اون تشهد و سالم
 :نوع دوم

 های سورهای رو که بعد از حمدبعداز شروع نماز و خوندن سوره حمد ، آیه
 میخونیم رو باید تکه تکه کنیم؛ یعنی مثال اگه سوره توحید میخونین، بعد

 (اَحد َهو اهللُ  گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم، آیه اولش رو میخونین) ُقل
 اهللُ حاال به رکوع میرین و سر از رکوع بر میدارین و آیه دوم رو قرائت کنین)

َمد  (.بازهم به رکوع برین و دوباره بعد از رکوع آیه سوم رو بخونین والصَّ
 همینطور تا آیه آخر به همین شکل ادامه بدین و رکعت دوم رو هم به همین

 .میدین و سالمصورت اجرا کنین؛ بعدشم که دیگه طبیعتا تشهد 

 مواقع واجب شدن نماز آیات

چه مقدار كمى از آنها گرفته شود و  اول: گرفتن خورشيد. دوم: گرفتن ماه، اگر
 كسى هم نترسد. چهارم: رعد و برق و كسى هم از آن نترسد. سوم: زلزله، اگر چه

كه بيشتر مردم بترسند، كه بنابر  بادهاى سياه و سرخ و مانند اينها در صورتى
 .بخوانند احتياط واجب بايد براى اينها هم نماز آيات

 جواب این سوال دست خودتونه.چند بار درسال راهپیمایی شرکت میکنی؟  -74

 .شاید مسیرش رو هم ازتون بخوان

 جواب این سوال دست خودتونه. فعالیت بسیج داشتی؟ -75

 میدن.اگه داشتی حتما با ارائه مدارک بهشون بگو چون خیلی بهش اهمیت 

نه  (امنیت)پوشش یعنی مصونیتنظرت در مورد مد و آرایش چیه؟  -76
همچنین باعث  .حفظ بشهانسان ارزش  همحدودیت....چون پوشش باعث میشه ک
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استحکام پیوند خانوادگی میشه. به اعتقاد من و  امنیت اجتماعی،  آرامش روانی
و افراط در آرایش و نمایش مقابل مردان، ازعوامل  گراییگرایش به مدگرایی وتجمل
  .انحراف جامعه و زنان است

: اگر به حدی (حکم آرایش برای خانم ها در برابر نامحرم )نظر مقام معظم رهبری
باشد که عرف نگویند که آرایش کرده، ایرادی ندارد.حتی اگر شخص کمی 

 .در غیر اینصورت حرام است؛ زیباترشده باشد

تن از فقها  6حقوقدان و  6شامل به چه صورته؟  اعضای شورای نگهبان -77
 شود.می

 وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام چیه؟ -78

 ف میان مجلس و شورای نگهبان الحل اخت 

 با پیشنهاد راه حل به رهبر نظام معضالت حل 

 یا اصالح یا بازنگری و نظام کلی هایسیاست مورد در مشورتی نظر ارائه 
 اساسی به رهبر قانون تتمیم

 رای عضویت در شورای موقت رهبریب نگهبان شورای فقهای از یکی انتخاب 

 مصوبات شورای موقت رهبری تصویب 

ولی فقیه، سرپرستی جامعه در ولی فقیه رو تو یه خط توضیح بده.  -79
 .، به دست فقیه دینی در عصر غیبت استدنیا و دین امور

 دستور سجده سهو بهذکر سجده ی سهو چیه و چجوری باید انجامش داد؟  -80
 این صورت است که بعد از سالم نماز فورا نیت سجده سهو کند و پیشانی را به

 بسم اهلل و باهلل و صلی اهلل» چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید: 
 ولی بهتر« بسم اهلل و باهلل اللهم صلی علی محمد و آل محمد،»یا « علی محمد و آله

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 بعد« بسم اهلل و باهلل السالم علیک ایها النبی و رحمة اهلل و برکاته»است بگوید 
 رود و یکی از ذکرهایی را که گفته شد بگوید و باید بنشیند و دوباره به سجده

 .بنشیند و بعد از خواندن تشهد سالم دهد

 موارد واجب شدن سجده سهو :

 فراموش کردن یک سجده. 1

 حرف زدن به طور غیر عمدی در بین نماز. 2

 رکعتی را پنج رکعت خوانده یا چهار رکعت 4شک کردن به اینکه نماز . 3

ز وجود دارد که احتیاط واجب آن است سجده سهو انجام دو حالت دیگر نی: نکته
 .شود

زمانی که نباید نماز را سالم گفت ، مثاًل یک نماز چهار رکعتی بخوانید ولی در -اول
 .رکعت دوم به طور غیر عمدی سالم بدهید

 .دوم مورد این است که تشهد خواندن را از یاد ببرید -دوم

 نحوه انجام غسل چجوریه؟  -81
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 : راهنمایی کنیم؟چرا در انتخابات شرکت می -82

حضور در انتخابات یکی از مستحکم ترین وسیله هایی است که این نظر رهبری :  
ملت می تواند آن را مثل یک زره پوالدین در مقابل خود و در مقابل حمله دشمنان 

 .نّیت و بد دلی مستکبران و دخالت کنندگان نگه دارد و سوء

 جواب این سوال دست خودتونه.اسم مسجد محلتون چیه؟  -83

 اگه با چادر رفتین ازتون میپرسه :  هاخانم

 از کی چادری شدی؟ 

 ای مثل :یا سواالت دیگه

 پوششت همیشه اینجوری بوده؟

جهت دانلود مجموعه کامل پکیج گزینش و 
دسترسی به ادامه صفحات  روی لینک زیر 

 کنید.کلیک 
 

http://iranmosahebe.ir/product/gozinesh/ 
 

یا به دایرکت پیج ایران مصاحبه جهت تهیه این 
 مجموعه پیام بفرستین.

http://iranmosahebe.ir/product/gozinesh/

